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De uitkomst van de meting tier lotelingen voor de nationale militie 
verdient zeer de aandaeht. Wij vinden hier de resultaten van 23,000 

39,000 metingen per jaar,  over de verschillende provineien gerang- 
sehikt eu voor de voorname gemeenten afzonderlijk opgegeven. Van 
rijkswege zijn vroeger dergelijke overzigten verstrekt. Met de ophefllng 
tier Afdeeling Statistlek aan Binn. Zaken verviel dat ,  en de sehrijver 
heeft een verdienstelijk werk gedaan door de 3 jaren 1878--80 op 
gelijke wljze als vroeger te bewerken, en met her vroegere tot een 
systematisch overzigt te vereenigen. Aan her slot van zijn arbeid heeft 
hij voorts de eijfers voor elke provineie, 1862--80,  afzonderlijk gecol- 
ligeerd, en de pereentsgewijze verhoudingen gegeven, zoo als tevens 
gesehiedt met de zameatrekking van hot geheele rijk, welke de reeks der 
tabellen sluit. 

De uitkomst dozer statistiek mag zeker bemoedigend genoemd worden. 
Immers wij zion er door, dat de pereentsgewijze verhouding van de ge- 
metenen die o~der de ~narbt (m. 1.55) waren, sehieroveral en doorgaande 
sterk verminderende was, en dat evenzeer sehier overal de verhouding 
van hen die de maat van 1.70 of daarboven hadden, toenam. 

In her verzamelstaatje veer hot geheele rijk vinden wij veer 1863 een 
verhouding van 1~,98 pCt. dan gemetea lotelingen benede~ de ~;~aar welk 
verhoudingoijfer doorgaande vermindering aantoont, tot 5.50 pCt. in 1880. 
Veer de eategorie van 1.55 tot 1.59 meter daalt de verhouding van 
14.86 pCt. tot 1~.09 pCt. u de meerdere grootten daarentegen vinden 
wij (eathegorie van M. 1 . 6 0 -  l~. 1.69) een trapsgewijze toeneming 
van 49.07 Lot 54.41 pC~.; veer M. 1.70 eu daarboven van ~3.09 to~ 
~8 pCt. 

Ten overvloede herinneren wij dat de vereisehte maat van m. 1.55 
bij de wet van 1861 is bepaald, zoodat de woorden o~der de ~aa~ over 
hot geheele tijdperk dezelfde beteekenis hebben. 

t ier  onderwerp is zeker de aandaeht der medisehe wereld en van alle 
deskundigen in zake volksgezondheid, ten voile waard, vooral zoo ook 
over de vroegere aanshitende jaren gegeveas konden worden ver- 
kregen. Sedert wanneer dagteekent doze guustige prorjressie, en zijn er 
vermoedelijke invloeden aantewijzen, waaraan zij redelijkerwijze kan 
worden toegesehreven ? 

Onder de Bijlagen ten slotte van hot Jaarboekje aoteeren wij nog: 
opgaven ui~ de statuten van CoSperative vereenlgingen, 3e vervolg, 
waardoor men een overzigt van de versehillende organisatien van het 
dertlgtal diet vereeaigingen bekomt. 

- -  De Engelsche landbouw en de protectie-beweging. Onder de 
schoonschijnende lells van ]~air Trade (eerlijke handel) heeft zieh onlangs in 
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Engeland een beweging georganiseerd, om zoogenaamd eyuivaleerende 
regten te verkrijgen, nl. invoerregten die, zonder afwerend te zijn, sleehts 
ten doel zouden hebben om de binnen- en buitenlandsehe produeteurs op 
de Engelsche markt op gelijken voet te brengen. Merkwaardig is her 
besluit hetwelk her bestuur der Farmers' alliance, hier als vertegenwoor- 
digers van de belangen tier landbouwersklasse optredende, ten aanzien 
van dat programraa heeft genomcn. Dat manifest zegt: 

,,Na zorgvuldig onderzoek van her tegenwoordig roepen om reeiprociteit 
of ,,eerlijken handel", wil her bestuur tier Farmers' alliance de meening 
uitspreken, dat elke raedewerking tussehen de paehters van Engeland 
en die fabriekanten welke trach~en de proteetie te doen herleven, van 
de zijde der pachters zeer onverstandig zoude zijn. Her Bestuur recent 
dat, - -  indien her mogelijk ware om door vereenigd pogen her nationaal 
vrijhandels-stelsel omver te werpen, en bescherming daarvoor in de plaats 
te stellen, - -  de belangen die daarbij allereerst zouden opgeofferd worden, 
juist zouden zijn de landbouw-belangen; dat, indien invoerregten op 
granen weer konden worden ingevoerd, die stellig bij de eerste moeilijke 
tijden weer zouden afgeschaft worden, welke partij op dat oogenblik ook 
aan de regeering zoude zijn. - -  Her bestuur kan dus in de agitatie 
voor ,, fair t rade" niet anders zien dan eene begooeheling en een lok- 
middel; een begooeheling, omdat, terwijl er niet de minste hoop is dat 
her yolk zou luisteren naar eenig voorstel om zijn voedsel te belasten, 
de regten op landbouwvoortbrcngselen, verondersteld dat zij werden 
toegestaan, den paehter niet alleen geen blijvend voordeel zonden kunnen 
aanbrengen, maar hem zelfs direetelijk zouden benadeelen door ook den 
prijs te verhoogen van die graansoor~en die thans in zoo ruime mate 
noodig zijn tot voeding van her vee; een Iokaas eindelijk, omdat her 
voorgestelde een te baat genomen middel is om de paehten te ver- 
hoogen, en om die verbeteringen op landbouwgebied tegen te houden, 
die de eenige middelen zijn in handen van ' t  parlement, om de 
landbonwbelangen weer tot bloei te brengen." 

Dit manifest is inderdaad een merk.waardig bewijs van den verliehten 
geest die, in tegenstelling met vroegere jaren, den Engelschen land- 
bouwstand heeft doordrongen. Het is een sehoone en verbhjdende tegen- 
hanger tegenover her proteetionistiseh werk dat in sommige kringen van 
de handels- en fabrieks-wereld wordt aangctroffen. 

- -  Rijks-postspaarbank. Volgens art. 21 dcr wet op de Rijks- 
postspaarbank van ~5 Mei 1880, gesehiedt maandelijks opgave in de 
Staats-Courant van her bedrag der inlagen en terugbetalingen. Daaruit 
blijkt her navolgende sedert de openstelling der instelling op 1 April 
1881. 



100"2 

Inlageu. 
April . . . . . . .  f 113,338 
1Vlei . . . . . . . .  120,273 
Junij . . . . . . .  93,019 
Julij . . . . . . . .  141,958 
Augustus . . . . .  139,806 

Totaal inge- 
Saldo inleg schreven ulto 

Terngbetalingen. der maand, der maand. 
f ],467 f 111,870 f 111,870 

7,570 112,703 224,574 
11,563 81,455 306,029 
20,722 121,235 427,265 
25,468 114,337 541,603 

tier getal der in omloop zijude spaarbankboekjes bedroeg over de 
eerste maand 5651, hetgeen op her eind der fie m,~and,(ulto Aug.) 
tot 15,522 was toegenomen. 

Her getal post- en hulpkantoren aan de rijks-spaarbankdienst geopend 
bedroeg ia de eerste maand ( A p r i l ) 3 5 1 ,  in 304 waarvan inlageu 
geschiedden. Dit getal is gaandeweg door openstelling van nieuwe 
kantoren vermeerderd. Volgens onze information zullen met 1 October 
a. s. voor de dienst der Post-spaarbank zijn opengesteld: 195 Post- 
kantoreu, 12 Bij-kantoren, en 587 hulpkantoren, te zamen 794. 


